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الشمال أفسيقية - الشساكة ألامسيكية 

  الجياللي شقسون .د

  طيدي بلعباض/  جياللي ليابع جامعة

 

 

:  ملخص

وطعت الىالًات املححدة ألامسيكية طياطة جدًدة ثجاه املغسب العسبي الححىائه طمن طياطتها 

ويعىد ذلك إلى غنى املغسب العسبي بثروات طبيعية مخحلفة على زأطـــــــــــــــــــــــها . إلاطتراثيجية ثجاه املنطقة

، ووطعت لرلك الغسض مجمىعة مشازيع في شكل مبادزات لحفعيل طياطتها  (النفط والغاش)البترول 

نمىذجا حيا لها وهي دليل على بداًة اهحمام  وجعحبر مبادزة طحىازت إًصنظحات. داخل بلدان املغسب العسبي

الظىفيتي و إلشاحة الشساكة ألاوزو الىالًات املححدة ألامسيكية باملغسب العسبي بعد طقىط إلاثحاد 

. محىططية من أجل الحبادل الحس في املغسب العسبي

 

Summary : 

The United States has developed a new policy on the Maghreb to include it in its 

strategic policy for the region. This is due to the wealth of the great Maghreb with 

various natural resources, mainly oil and gas, and to this end, a series of projects have 

been developed in the form of initiatives to activate its policy in the Maghreb countries. 

The Stuart Ainizenstat initiative is a living example of the early US interest for the 

Maghreb after the collapse of the Soviet Union and to abolish the Euro-Mediterranean 

Partnership for Free Trade in the Greater Maghreb. 

ٌُت :الكلمات املفحاحية   حُى اطتراجُجي / مبادزة /  ػسايت/اإلاؿسب الػسبي/ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس
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ٌُت  هي التي جمثل البلدان اإلاؿازبُت مً جهسبذ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس الجصائس، )مىوهت الؼماُ ألاقٍس

إلاىنػها الجُىطتراجُجي، وزيصث غلى الجصائس بؼٍل زاؾ لؿىاها بالثرواث الوبُػُت  (اإلاؿسب، جىوع

ٌُت  التي جهدم بها، وجسحمذ اهخمامها باإلاىوهت مً زالُ مبادزة(اإلاػادن-اإلادسوناث) ًاجب الدولت ألامٍس  هائب 

ٌُت غً (1)  في ػٍل ػسايت(Stuart Ainizenstat)  (*) وازث ئًصوظخاثيطذ ، بػدما غصقذ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

مخىطوي، ئن هره اإلابادزة جٍىن يكُلت لحماًت مـالحها وجٌَسع طُاطتها -اإلاؼازيت في مظاز بسػلىهت ألاوزو

. الػاإلاُت

:  مظمىن مبادزة إًصنظحات -1

ٌُت طدُىازث ئًصوظخاث اإلاٍلل باالنخـاد وألاغماُ والصزاغت ما بحن  ًاجب الدولت ألامٍس أغلً هائب 

ٌُت 1998 حىان 17 في مإجمس صحكي بخىوع في 1998 حىان 18 ئلى 12  غً انتراح الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

. (2) (الجصائس، جىوع، اإلاؿسب)ئنامت ػسايت انخـادًت مؼ زالزت دُو في اإلاىوهت 

ٍي باإلاىوهت، قبالسؾم مً ًىن اإلابادزة ال جلؼ  ػىد ظهىز هره اإلابادزة أطاطا ئلى الاهخمام ألامٍس َو

، وئزطاء مُثام ألامً 2010مخىطوُت التي تهدف ئلى ئوؼاء مىوهت جبادُ خس في -هكظها بدًال للؼسايت ألاوزو

ٌُت ؿممذ غلى غدم جسى  والاطخهساز في أوزبا، خظب ما أيد غلُه أًصوظخاث، ئال أن الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ت للمان خماًت  اإلاجاُ مكخىخا أمام الدُو ألاوزبُت أو أي هسف آزس في اإلاىوهت، هظسا ألهمُتها الحٍُى

ت اإلاظاغدة قهى، دون -مـالحها، واهخهد همىذج الؼسايت ألاوزو مخىطوُت باغخبازها جىظس ئلى الخىمُت مً شاٍو

ػُو مظاز غىإلات الانخـادًاث بتريحزه غلى الظىم ألاوزبُت، واغخبر اجكانُاث  ئغواء أهمُت للهواع الخاؾ، َو

الؼسايت مؼ دُو اللكت الجىىبُت للمخىطى ؾحر موابهت لىـىؾ اإلاىظمت الػاإلاُت للخجازة، وتهدف هره 

ص وحصجُؼ الخدقو الحس لالطدثماز والخجازة في ئهاز مىوهت  ت، وحػٍص ٌُت ئلى زقؼ الحىاحص الخجاٍز اإلابادزة ألامٍس

ٍي . (3) مؿازبي، وجىمُت الهواع الخاؾ، واإلاظاهمت في الاطخهساز ؤلانلُمي-جبادُ خس أمٍس

ئال أن مبادزة أًصوظخاث قؼلذ وعجصث غً جدهُو مبخؿاها في زلو مىوهت جبادُ خس بحن الىالًاث 

ٌُت ودُو اإلاؿازبُت  وذلَ لػدة اغخبازاث طُاطُت وانخـادًت أهمها  (جىوع-اإلاؿسب-الجصائس)اإلاخددة ألامٍس

ت بظبب نلُت الصحساء الؿسبُت، وغُص ًل مً لُبُا ومىزٍخاهُا غً  الخىجس في الػالناث اإلاؿسبُت الجصائٍس

اإلاؼسوع، والخكاوث الانخـادي الهائم بحن البلدان اإلاؿازبُت والري أدي ئلى جباًً اطتراجُجُاث الدُو الثالزت 

 .ئشاء الؼسايت

وغىكا غً اإلابادزة بسشث مهازبت زىائُت حػخمد غلى طُاطت زاؿت ججاه ًل دولت، قكي الىنذ الري 

هسح قُه جىمُت ؤلاهاز الاجكام الاطدثمازي مؼ ًل مً جىوع والجصائس، جم جسـُف اإلاؿسب بمؼسوع اجكانُت 

 ُ ازة وشٍس الخازحُت ًىلً باو  ئلى الدُو (colin Powell) (*) الخبادُ الحس، أما الجاهب الظُااسي قخمثل في ٍش

ازجه جخمثل في حصجُؼ ؤلاؿالح الظُااسي والانخـادي وزقؼ الهُىد  الثالر، بدأ باُو بخىوع وأغلً أن أهداف ٍش

ت ؤلاغالم، وذلَ ججاوبا مؼ بػم الهىي اإلادهُت وؤلاوظاهُت يمىظمت هُىمً زاًدع ووحؽ في زطالتها  غً خٍس

ٍي التي هالبذ قيها باللؿى غلى جىوع، لًٌ باُو في اإلاهابل وؿل الؼسايت مؼ جىوع بأنها  للىشٍس ألامٍس

ٌُت في طُاطتها ججاه اإلاىوهت، وفي جىوع  َ اإلاثالي للىالًاث اإلاخددة ألامٍس ػسايت ممخاشة وأؿبدذ جىوع الؼٍس

ٌُىن هىئىا جىوع غلى مظاهدتها لهره  ٌُت اإلاؿازبُت، قاألمٍس جم ؤلاغالن غً مبادزة أًصوظخاث للؼسايت ألامٍس
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 2001 ملُىن دوالز ما بحن 4اإلابادزة واخخىائها لها، وند حلذ هره اإلابادزة ئلى جىوع مظاهمت مالُت جكىم 

ٌُحن 2003و ً مً هسف أمٍس ً وظاء أغماُ مإهٍس ، وازخازث واػىوً جىوع مهسا إلابادزتها، وفي جىوع جم جٍٍى

ًان  .MEPI (Middle East Partenership Initiative))  (4)في ئهاز مبادزة  أما في اإلاؿسب التي ناُ باُو أهه ًلما 

هت ٌُت الػٍس . قيها أخع أهه في أزق ؿدًهت، وذيس بالػالناث اإلاؿسبُت ألامٍس

ئن الىزنت اإلاهمت التي اطخواغذ واػىوً الخدٌم في ًل شواًاها هي ظاهسة غدم الاطخهساز الظُااسي 

وألامني والـساغاث الػىُكت بحن مسخلل الهىي الظُاطُت، وزـىؿا الخُاز ؤلاطالمي الري ًسجبى بػالناث 

بهى الهدف السئِسسي للىالًاث اإلاخددة هى اإلاـلحت الىهىُت، وئن الظُاطت  ؾاملت مؼ الىالًاث اإلاخددة ٍو

هُا بدأث جدُد  ا، حىىب أقٍس هُا والهائمت غلى أطاض الدولت اإلادىزٍت مثل الجصائس، هُجحًر ٌُت في أقٍس ألامٍس

ٌُت في اإلاىوهت . غً اإلاإػساث الخهلُدًت للظُاطاث الخازحُت ألامٍس

:  نحائج مبادزة إًصنظحات -2

ٌُت اإلاؿازبُت أنها اوػٌظذ طلبا غلى ألامً الهىمي الػسبي  رهب البػم ئلى اغخباز الؼسايت ألامٍس ٍو

مً زالُ غمل الىالًاث اإلاخددة غلى جدهُو زوىاث مخهدمت اججاه اإلاؿسب الػسبي الري ًدخل مىنػا خظاطا 

هي واهخمائه الػسبي ؤلاطالمي، ئكاقت ئلى زسواجه البترولُت واإلاػدهُت الهائلت  في غالناجه اإلاخىطوُت وغمهه ألاقٍس

هُت ألازسي، خُث طػذ ئلى تهُئت اإلاىوهت مً  لها مهازهت بالدُو ألاقٍس ىهه طىنا اطتهاليُت ال ًمًٌ حػٍى ًو

هُت،  ت والاهخهاُ ئلى الاوؼؿاُ بالهمىم ألاقٍس زالُ خل أشمت لىيسبي ختى ال حؼٍل غهبت أمام مظازاث الدظٍى

. (5)  وئبػادها غً اإلاظاز الهىمي وهظامه اإلاخمثل في حامػت الدُو الػسبُت

وندمذ واػىوً جـالحها ئلى مىزٍخاهُا إلنامت غالناث مؼ ئطسائُل والػمل غلى ئغادة بىاء الهٍُلت 

ٌُت واإلابالـ التي جدـل غليها مىزٍخاهُا حساء  ت مً زالُ اإلاظاغداث ألامٍس الانخـادًت والظُاطُت والػظٌٍس

ٌُت، وؤلاندام غلى  جسـُف مظاخاث واطػت مً الصحساء لدقً الىكاًاث الىىوٍت ؤلاطسائُلُت وألامٍس

 ً الاطخؿىاء غلى زمظحن مظدؼازا قسوظُا مً الرًً ٌػملىن في مىزٍخاهُا بؿُت ئقظاح اإلاجاُ للمظدؼاٍز

. (6) ؤلاطسائُلُحن للحلُى مدلهم

: الشمال أفسيقية- شسوط الشساكة ألامسيكية -3

 وجدهُو ؾاًاتها جهىم هره الؼسايت غلى مجمىغت مً الؼسون وكػها أًصوظخاث بهدف ئهجاخها

:  وهياإلاسحىة،

 :الشسوط الظياطية - أ

 :وجخلخف هره الؼسون الظُاطُت في اإلاظائل الخالُت

ججظُد الاؿوالخاث الظُاطُت الٌكُلت بخدهُو الخكخذ الظُااسي وجسنُت الدًمهساهُت وخهىم ؤلاوظان  -

. في اإلاىوهت

 .ادزاى خٍىماث الدُو الثالر بلسوزة وأهمُت الىخدة بُنهم والخٌخل إلاىاحهت الخددًاث الػاإلاُت -

ججاوش الخالقاث الظُاطُت للىؿُى ئلى الىخدة الانخـادًت، والخأيُد غلى قخذ الحدود لخيؼُى الخبادُ  -

 .الخجازي 
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اطخئىاف الحىاز البىاء بحن دُو اإلاىوهت غلى مظخىي الهمت وجدهُو الخٍامل اإلاؿازبي خُث جـس الىالًاث  -

ٌُت غلى ججظُد هره الىخدة غلى أزق الىانؼ  .اإلاخددة ألامٍس

 

: الشسوط الاقحصادًة - ب

 :اطدىدث هره الؼسايت غلى غلى غدد مً الؼسون الانخـادًت، وهي

َ هام للدولت في جدهُو الخىمُت الانخـادًت، وحظهُل قخذ  - جسنُت الهواع الخاؾ باغخباز ػٍس

البىىى الخاؿت لخىقحر زؤوض ألامىاُ وحلب الاطدثماز في مسخلل الهواغاث زاؿت نواع 

. الاجـاالث

ً الػلمي  - حصجُؼ الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس في ههل الخٌىىلىحُا، وجىقحر مىاؿب ػؿل، والخٍٍى

ٍي له مإهالث لخدهُو ذلَ  .والخهني للُد الػاملت، غلما أن الهواع الخاؾ ألامٍس

جىقحر الجى واإلاىار اإلاالئم لليؼان الانخـادي، مً زالُ اطخـداز حملت مً الهىاهحن  -

ػاث والامخُاشاث لخدمت الاطدثماز، مؼ الدظهُالث الجمسيُت والجبائُت  .والدؼَس

ٌُت -  .جدهُو الخٍامل الانخـادي بخىخُد الظىم اإلاؿازبُت لخىكُر الظىم ألامٍس

ؤلاطساع في اطخٌماُ غملُت ؤلاؿالح الانخـادي، والخأنلم مؼ اإلاٍُاهحزماث الانخـادًت الػاإلاُت،  -

 .ومهخلُاث الػىإلات

: الشسوط الاجحماعية-   ج

وجٌمً هره الؼسون في مدي جوابو وجكاغل الوبهاث الاحخماغُت مؼ ؤلاؿالخاث الظُاطُت 

والانخـادًت، وجهبل الخدُى ئلى انخـاد الظىم يلسوزة والاطدثماز ألاحىبي يأطلىب حدًد لخدهُو الخىمُت 

الانخـادًت والهلاء غلى مظاهس الخسلل الري ًوبؼ مجخمػاث هره البلدان، وبالخالي ًهؼ هىاى جىكع 

. انخـادي

: الشسوط ألامنية -د

ًان الؿسق منها  ٌُت مً هره الؼسايت الى جدهُو ػسوها امىُت مدددة  طػذ الىالًاث اإلاخددة الامٍس

 :خماًت مـالحها في اإلاىوهت، وهي

ٌُت - . كمان الاطخهساز وألامً في اإلاىوهت للمان اإلاـالح ألامٍس

ت الخالقاث الظُاطُت بحن اإلاؿسب والجصائس -  .حظٍى

ت نلُت الصحساء الؿسبُت -  .ؤلاطساع في حظٍى

ت نلُت لىيسبي -  .التزام لُبُا بهسازاث مجلع ألامً قُما ًسف حظٍى

:  وطائل الشساكة -4

ٌُت ئلى اطخػماُ مجمىغت مً الىطائل لخجظُد هره اإلابادزة : غمدث ؤلادازة ألامٍس
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ئزطاء الحىاز غلى مظخىي غاُ مً زالُ اإلاؼاوزاث اإلاخػددة ألاهساف، وند مهدث الىالًاث  -1

ٌُت لرلَ أُو احخماع كم طكساء الجصائس وجىوع واإلاؿسب في   زم 1998 طبخمبر 25اإلاخددة ألامٍس

ًالت جىمُت الخجازة التي حظاهم ئلى حاهب غدد مً الهُئاث يهُئت داقىض في جىظُم  أػسقذ و

هُا والؼسم ألاوطى . الاحخماغاث والهمم الانخـادًت لدُو ػماُ أقٍس

ٌُحن، مً زالُ حػٍسل الدُو اإلاؿازبُت اإلاػىُت باإلابادزة  -2 ً ألامٍس الػمل غلى اطخهواب اإلاظدثمٍس

 .بدولهم

ٌُت أغباء اإلاىانؼاث الثىائُت مؼ ًل دولت مً الدُو اإلاؿازبُت بسـىؾ  -3 جدمل ؤلادازة ألامٍس

هت التي مً زاللها ًمًٌ جسنُت الهواع الخجازي  . الوٍس

ت بحن دُو اإلاىوهت قُما بُنها، وبحن الىالًاث اإلاخددة  -4 دزاطت ئمٍاهُاث حصجُؼ اإلابادالث الخجاٍز

ٌُت، جمهُدا النخدام ألاطىام الٌبحرة  .ألامٍس

: أهدافها

ٌُت -1 . مؿازبُت-ئزطاء ػسايت أمٍس

ت الػاإلاُت، وحػل اإلاىوهت يثلت ئنلُمُت  -2 ئدماج الدُو اإلاؿازبُت الثالر في اإلاىظىمت الخجاٍز

 .مىدمجت في هلم الػىإلات

 . طىىاث4جدهُو مىوهت جبادُ خس في ظسف ال ًخجاوش  -3

ت بحن الدُو الثالر -4  .زقؼ الحىاحص الجمسيُت والػسانُل غً اإلابادالث الخجاٍز

جىقحر ألامً مً زالُ الػمل اطخهساز اإلاىوهت طُاطُا، ومداولت ئػساى ًل الكئاث الاحخماغُت  -5

 . (7) في الػمل الظُااسي

ٌُت بالخيظُو مؼ خٍىمت لهد غملذ   (*) مإطظت الاطدثماز الخاؾ في الخازجالىالًاث اإلاخددة ألامٍس

(Oversea Primate Investi ment Corporation) حػسف ازخـازا  التي(OPIC) حػمل غلى كمان والاطدثمازاث 

ل الػمالث، والخظائس  و الىمى كد ألازواز الظُاطُت والاطتهاليُت وجدٍى ٌُت في البلدان الظائسة في هٍس ألامٍس

لاث، يما جمىذ كماهاث زاؿخه لدصجُؼ  اإلاترجبت غً الخالقاث اإلاخػلهت بالػهىد مؼ ألاحاهب، والخػٍى

ؼ 2ايدؼاف خهُى حدًدة للبتروُ والؿاش والخىمُت وؤلاهخاج، وجخٌكل بخهدًم   ملُاز دوالز الهجاش اإلاؼاَز

لت اإلادي، غلما أن وظبت  ٌُت اإلاخىطوت والوٍى ًاث ألامٍس ت للؼس مً مجمىع الاطدثمازاث جخم في % 50الاطدثماٍز

. (8) الجصائس

ٌُت مؼ الجصائس واإلاؿسب وجىوع أطاطُت لخىمُت الظىم اإلاؿازبُت، والهلاء  حػد هره الؼسايت ألامٍس

جُا غلى الخالقاث لجػل اإلاىوهت طىنا للخبادُ الحس، يما جدزل هره الؼسايت في ئهاز ؤلاطتراجُجُت  جدٍز

ٌُت وطُاطتها الخازحُت إلاا بػد الحسب البازدة في اإلاىوهت اإلاؿازبُت والظعي لخدُُد دوز قسوظا في الؼماُ  ألامٍس

ٌُت ؿاخبت الهساز في الػالم، واغخبازها هسقا قػاال في ظل الخىاقع  هي، باغخباز أن الىالًاث اإلاخددة ألامٍس ألاقٍس

ٍي ٌُت غلى جىقحر الجى اإلاالئم لهره -ألامٍس ألاوزبي خُى اإلاىوهت وبؼٍل زاؾ الجصائس، وجدسؾ ؤلادازة ألامٍس

. اإلابادزة
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ولخجظُد هره الؼسايت غلى أزق الىانؼ، ًخىحب غلى الىالًاث اإلاخددة جسـُف محزاهُت جخىاقو مؼ 

ٌُحن، وئؾساء  ٍي وحلب الاطدثمازاث ألامٍس اإلابادزة، والظعي إلهجاح ؤلاؿالخاث الطخهواب زأض اإلااُ ألامٍس

هي طُدهو ما عجصث دُو  ٍي مؼ دُو الؼماُ ألاقٍس ٌُحن، ئن مؼسوع الؼسايت ألامٍس ً ألامٍس اإلاظدثمٍس

ٌُت حؼترن في ئهجاح اإلاؼسوع مً زالُ الخػامل مؼ  اإلاىوهت غً جدهُهه بمكسدها، ألن الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

اإلاىوهت يهوب واخد، وئن هره اإلابادزة طدؼٍل دقػا حدًدا للمظاز الىحىدي الري ال هاإلاا خملذ به ػػىب 

 .اإلاىوهت، يما أنها طخػمل غلى الهلاء غلى اإلاؼاًل الػالهت في أطسع ونذ ممًٌ، وجىخُد اإلاىوهت

 

: املغسبية- ألاشمة الجصائسية -6

امخدث جداغُاث ألاشمت ألامىُت في الجصائس ئلى دُو الجىاز جىوع واإلاؿسب، وحظبو الؼٍل مباػسة في 

جىقس الػالناث بحن الجصائس واإلاؿسب غلى الخـىؾ، ووحىد أشمت الصحساء الؿسبُت بحن البلدًً والتي ػٍلذ 

. مدىز الخالف بحن الحاززحن وجـلب مىنكهما وبالخالي غسنلذ اإلاؼسوع الىحىدي للمىوهت

لهد ػٍل اإلالل ألامني الري حػِؼه الجصائس مدىز الىهاػاث، واتهامها للمؿسب في تهٍسب ألاطلحت غبر 

الحدود، ألامس الري دقؼ بالظلواث اإلاؿسبُت اجساذ ئحساءاث ونائُت في الدؼدًد غلى خساطت الحدود بحن 

ت كد  حن بػد الػملُت ؤلازهابُت التي نامذ بها مجمىغت مظلحت حصائٍس البلدًً، وخس في الخأػحرة غلى الجصائٍس

 .1994طُاج أحاهب في مسايؽ في أوث 

 

حن في مىوهت بؼاز، واجساذ اإلاؿسب  وجبادُ البلدًً الاتهاماث بؼأن دغم اإلاؿسب إلزهابُحن حصائٍس

ت يمُاث يبحرة مً ألاطلحت في  ناغدة زلكُت لهإالء ومـدزا لدظلُدهم غهب كبى ػسهت الحدود الجصائٍس

ل 12مسيص الػهُد لوكي نسب وحدة في  ت . 1994 أقٍس ت بأن أؾلهذ الحدود البًر ًان زّد قػل ؤلادازة الجصائٍس و

 . مؼ اإلاؿسب بؼٍل نهائي

 

هرا الجّى الظُااسي اإلاصحىن غمل غلى حػوُل الىخدة اإلاؿازبُت، وأدي ئلى جأزحر جوبُو اإلابادزة 

ٌُت إلاؼسوع الؼسايت مؼ دُو اإلاىوهت ٌُت في الهلاء غلى الخلكاث . ألامٍس وند طػذ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ص الخػاون  هُا وحػٍص و جٌثُل الخػاون نـد ئزطاء غالناث زىائُت قػلُت مؼ دُو ػماُ اقٍس وججاوشها غً هٍس

. بُنهما

. وحػخبر نلُت الصحساء الؿسبُت حجسة غثراء في الخٍامل اإلاؿازبي وبالخـىؾ بحن الجصائس واإلاؿسب

ت وججاوشها ٌُت لخدمت مـالحها . قالخػاون مسهىن بدل الهلُت الصحساٍو وهرا ما طػذ ئلُه ؤلادازة ألامٍس

ت  أّن الـساع مػخدم بحن اإلاؿسب التي حػخبر الصحساء الؿسبُت أزكا . (9) الظُاطُت والانخـادًت والػظٌٍس
ّ
ئال

س مـحرها وهي جىادي  خىحب أن جسلؼ لظُادجه، بِىما جمظٌذ الجصائس بمبدأ خّو الؼػىب في جهٍس مؿسبُت ٍو

. بأن حػوي للؼػب الصحساوي قسؿت ازخُاز مـحره بىكظه
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 أّن هرا الخىحه الظُااسي طسغان ما بدأ ًخالشسى هظسا للخوىزاث الدولُت وأطسغذ الىالًاث 
ّ
ئال

ٌُت في وكؼ زوت إلنهاء هره الهلُت الخالقُت، والؼسوع في جىكُر مؼسوغها في حػل اإلاىوهت  اإلاخددة ألامٍس

ت واغخبرتها . اإلاؿازبُت مىوهت جبادُ خّس  ت السطمُت بسـىؾ الهلُت الصحساٍو داث الجصائٍس وحؿحرث الخـٍس

ص مؼٍل ًسف اإلاؿسب والصحساء الؿسبُت خُث ؿسح السئِع الجصائسي  قىدً ال :"  بىجكلُهت نائال غبد الػٍص

. (10) "هانت لىا وال حمل وأّن الجصائس مظخػدة لهبُى أي مبادزة بحن الوسقحن

ت ألاممي بػد  واطخمس حػثر مسوى ألاممي الري خاُو مً زالله حُمع بٌُس جبني مسوى الدظٍى

 إلوػاػه مً زالُ الػدًد مً الاحخماغاث غالُت اإلاظخىي، والخهدم بانتراخحن 1997حػُحن ًىفي غىان غام 

مسخلكحن إلغواء الصحساء الؿسبُت خٌما ذاجُا إلادة أزبؼ أو زمع طىىاث مً زالُ اإلاملٌت اإلاؿسبُت، جلمً 

الانتراخان أًلا مظخلصمان ًخم بها اطخكخاء غلى الىكؼ النهائي غىد اهتهاء مدة الحٌم الراحي جدذ ئػساف 

ت طىف جظل مظخهلت أو جدمج *(MINUSRO)  بػثت ألامم اإلاخددة ًاهذ اإلاهاهػت الصحساٍو  لخددًد ما ئذا 

قهاغدة الحل ألاممي هي الاطخكخاء غلى . بؼٍل نهائي في اإلاؿسب التي زقلذ بؼدة قٌسة الاطخكخاء الػام

الاطخهالُ أو الاهلمام والتي لم ًومئن لها اإلاؿسب، بل لم ًهدم غليها أؿال ئال ذزا للسماد في الػُىن، ذلَ أهه 

ًاهذ جهُى الػٌع، خُث ًل الجهىد  زؾم ذهابه زوىاث في الحل ألاممي ئال أن اإلامازطت اإلاُداهُت غلى الىانؼ 

ٌُت في جوبُو هره ؤلاحساءاث  سخسة لؿسق أمس وانؼ هى مؿسبُت الصحساء، يما أن طعي الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 بىؿكه ًخهاهؼ مؼ خسب الىالًاث اإلاخددة غلى يثبيهدف ئلى ؤلاهاللت غلى الجصائس ومسانبت ما ًددر قيها غً 

. ؤلازهاب، والـساع مؼ قسوظا في مداولت انخدام مىوهت هكىذها، ووحىد زسواث هبُػُت يبحرة

ٍا بثهلها زلل الهلُت إلًجاد خل ًلمً لها أيبر ندز ممًٌ مً  مً ًل هره اإلاىولهاث زمذ أمٍس

 بمهس البىَ الػالمي بالػاؿمت 2010 أيخىبس 07 غهد احخماع جيظُهي  ولرلَ الؿسق .(11) هره اإلاـالح

ٌُـت واػـىوً ٌُت للؼإون الانخـادًت و الوانت والكالخت زوبسث ًً ب(12)ألامٍس ًاجبت الدولت ألامٍس  مظاغد 

ت ووشزاء اإلاالُت قـي اإلاؿـسب لبدـث  هىزمـاحع  ومداقظ بىَ الجصائس مدمد لٌظااسي ومداقظي البىىى اإلاسيٍص

هُا ٍي في مىوهت ػماُ ئقٍس ص الىحىد الانخـادي ألامٍس  لألغمـاُ قـي الجصائس والي و جدلحر اإلاإجمس الم،حػٍص

ٍي 2010 دٌظمبر 02 و 01 يمو ي زالُ الػاؿمت اإلاهسز غهده . بمبادزة مـً مجلـع ألاغمـاُ الجصائـسي ألامٍس

ٍي في  ٍي زىشي قسهاهدًس طـحرأض الىقد ألامٍس ًاجبت الدولت ألامٍس ونالذ يخابت الدولت في بُان لها أن مظاغد 

هُا جلم  ٌُت حدًـدة لخىمُت ػماُ ئقٍس ٌُت اإلاؿازبُت، اإلاهسز أن ٌػلً قيها غً مباػسة أمٍس نمت ألاغماُ ألامٍس

 يخابت أكاقذو . قهى الجصائـس واإلاؿسب وجىوعلىلُبُا ومىزٍخاهُا بػدما انخـس ألامس في اإلابـادزاث الظـابهت غـ

الدولــــــت أن مإجمس ألاغماُ بالجصائس مىاطب لجمؼ زحــــاُ ألاغماُ واإلاهاولحن قـــــي البلدان الخمع مؼ هظسائهم 

ٌُحن لبدث قسؾ الخػاون والؼسايت  ت ، وأغلىذ أًلا اُبادالث الم وحصجُؼألامٍس  يخابت غً خلىز ججاٍز

ٌُت  ًاالث أمٍس لجصائس لحلىز ا ن ئلىًيخهلىض ذًًم اإلاإجمس مً زالُ زغاًـــــت اإلاؼازيحن اُيجدعُالخجازة وو

  .(13)اإلاإجمس ألاُو مً هىغه بهره ألاهمُت

ٍي أن مً بحن الىهان الهامت الخــــــــــي    و أػاز ئطماغُل ػُسىن زئِع مجلع ألاغمـــــــاُ الجصائسي ألامٍس

ٌُت ''طخدزج في نمت ألاغماُ التي حػخبر ألاولى مً هىغها ئغالن ئهالم مبادزة حدًدة جدمل حظمُت  اإلابادزة ألامٍس

ــــت مً أحل قسؾ الاطدثماز ــ هي للؼسايـ ٌُت لخدغُم اإلابادزة التي  غً اإلاإجمسأغلًو. ''الؼماُ ئقٍس  محزاهُت أمٍس
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ٌُت في بلدان اإلاؿسب الػسبي بالخـىؾ قلال غلى ذلَ طِخم الخدلحر . تهدف ئلى حصجُؼ الاطدثمازاث ألامٍس

ـــــان غالناث أيبر  خم ازخُاز البلد الري ًهام به، للمـ إلوؼاء مػهد للؼسايت مً أحل الكسؾ الانخـادًـت، ٍو

يخظس أن جىج .بحن اإلاخػاملحن الانخـادًحن ـــــت زاؿت بهم ب الهمت  ثٍو ٌـ ــــت للمهاولحن الؼباب وػب ُـ حؼٌُل حمػ

ؼ ، مؼ جسـُف مظاغداث مـــــــــــا  ؼ اإلابخٌسة، وحصجُؼ ئوؼاء اإلاؼاَز هُا، وجدغُم اإلاؼاَز قـــــــــــي مىوهت ػماُ ئقٍس

ً 10بحن  س جٍٍى  آالف دوالز وملُىن دوالز، والتريحز غلـــــــى ؿىاغاث الابخٌــــــاز وجلَ اإلايؼئت للمإطظاث، وجوٍى

ادة والامخُاش لدصجُؼ الؼسايت هُا، وئوؼاء مسيص للٍس  .وجأهُل اإلاهاولحن في مىوهت ػماُ ئقٍس

ًاقت الهدزاث الخهىُت والخٌىىلىحُـت والخبـساء اإلاؿازبـت الهـاهىحن  وجلمً هرا اإلاؼسوع ججمُؼ 

حن في مىوهت 12بالىالًاث اإلاخددة وأوزوبا ومً بُنهم  ، وزبراء '' طـُلٍُىن قـالي'' مً أيبر الخبراء الجصائٍس

ًاث مثل ؾىؾل وئهخل وماًٌسوطىقذ وطِظٍى يما ًسجهب ئوؼاء مٌخب زاؾ للمان . ٌػملىن في أيبر الؼس

ًاقت الخىؿُاث ٍي غلى جوبُو  وغلى ؿػُد آزس أغلىذ  .اإلاخابػت وجوبُو الهسازاث، والػمل مؼ الجاهب ألامٍس

هُا والتي شازث  ٌُت الػسبُت الىهىُت غً ازجُاخها للىخائج التي خههتها بػثتها ئلى ػماُ ئقٍس ت ألامٍس الؿسقت الخجاٍز

ؼ . الجصائس أوازس ػهس طبخمبر وأيد أغلاء في الىقد بػد غـىدتهم اطخػدادهم للػىدة للمىوهت لخجظُد مؼاَز

ت .ػسايت وجىنُؼ غهىد بُؼ وػساء   الثالزاء ًىم (14 ) يما أغلً ئطماغُل ػُسىن في لهاء له مؼ ؤلاذاغت الجصائٍس

ٌُت جيؼى ببالدها في مسخلل الهواغاث وهى 114 وحىد  غلى2010 مازض 06 زنم مسشح لالزجكاع   ػسيت أمٍس

د مً الجهد للهلاء غلى الػسانُل البحرونساهُت  وت برُ اإلاٍص تػٍس  التي ال جصاُ جإزم اإلاخػاملحن وؤلاداٍز

ٌُحن  . الانخـادًحن ألامٍس

ٌُت مً زالُ هره الؼسايت ، ازادة الىالًاث اإلاخددة الامٍس جىزُو الخدالل  زالؿت الهُى

ٌُت اإلاخددة الىالًاث بحن هي مً أي أوؼوت ئزهابُت،  ألامٍس الى حاهب ودُو اإلاىوهت لخأمحن مىوهت الؼماُ ؤلاقٍس

ت بػد ئغالن قلال غً . جامحن امداداث الىكى للىالًاث اإلاخددة وخلكائها الحـُى غلى حظهُالث غظٌٍس

ٌُت زوى زكم الهىاث خم ذلَ في كىء جسجِباث بسامج الؼسايت بحن خلل الىاجى ألامٍس  في الهازة ألاوزوبُت، ٍو

''NATO''  ُ الحـُى غلى خـت في طىم ، الى حاهب  زؾبت الىالًاث اإلاخددة  .خىق اإلاخىطى حىىب ودو

وزوطُا، لرا  الجصائس مىه جصامىا مؼ ؿكهاث ألاطلحت الضخمت بحن الجصائسي  الظالح، زاؿت

ٌُت اإلاخددة الىالًاث جسؾب في الحـُى غلى هـِب مً هلب دُو اإلاؿسب الػسبي غلى الظالح زاؿت في  ألامٍس

ص و.ظل اطخمساز ألاطػاز اإلاسجكػت للىكى ٌُت حػٍص ُ  الؼسايت ألامىُت مؼيرلَ جداُو الىالًاث اإلاخددة الامٍس  دو

ت   دُو اإلاىوهت نسبالطُما ، مػُىتد ونل غىد خدأل ثأن اإلاىوهت و في  (آباز الىكى) مً اإلاىاهو الحٍُى

هُا ت الؿسبُت ئقٍس هي، التي حػُى غليها يثحرا الظُاطت الوانٍى  اإلاخددة للىالًاث  الجدًدة  ودُو الظاخل ؤلاقٍس

ٌُت هُا، وهي اإلاىوهت . بهدف الخهلُل مً الخبػُت الىكوُت إلاىوهت الؼسم ألاوطى ألامٍس وحػخبر مىوهت ؾسب ئقٍس

هُا، وهي غلى في مىظمت الدُو اإلاىخجت  ا اإلاىخج ألاُو في ئقٍس هُا، خُث جلم هُجحًر ألاهم إلهخاج الىكى في ئقٍس

بلـ اخخُاهها هدى (أوبَ)للىكى    ملُىن بسمُل، 2,7 ملُاز بسمُل، وبحجم ًىمي ًـل ئلى36، ٍو

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ٌُت اإلاخددة  للىالًاثجدزىلهره ألاطباب وؾحرها و هي الثالر، وجددًدا  ألامٍس دوز دُو الؼماُ الاقٍس

ت والانلُمُت الجصائس، ، التي حػد أخد أيبر ألانواب الـاوػت لجملت مً اإلاػادالث والخىاشهاث اإلادلُت والهاٍز

ٌُت وخماًتها في اإلاىوهت  .مهم والًمًٌ ججاهل اهمُت جلَ الدُو باليظبت للمـالح الامٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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: الهىامش

 

، جسسج مً حامػت 1943  حاهكي15 في ولد في ػٍُاؾى : (Stuart Einzenstat)طدُىازث أًصوظخاث  (*)

ًازولُىا الؼمالُت جسـف غلىم طُاطُت، زم جدـل غلى ػهادة في الهاهىن مً حامػت هازقازد غام 

، مظحرجه اإلامحزة في الحٍىمت بدأث زالُ طىىاث دزاطخه الجامػُت، خُىما غمل يمتربف في ًل مً 1967

ػُت والخىكُرًت للحٍىمت في زالر ؿائكاث   غمل 1968-1967، وفي 1966 و1964 و1963الظلوخحن الدؼَس

ٍي للسئِع حىوظىن، زم جهلد مىاؿب طُاطُت دازل البِذ  يمظاغد شخصسي في البِذ ألابُم ألامٍس

ٌُت  ٌُت في الاجداد ألاوزبي غام –ألابُم وفي الحٍىمت ألامٍس وغحن ممثال غً بلده الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 غحن أًصوظخاث يىائب لٍاجب الدولت اإلاٍلل بالؼإون الانخـادًت وألاغماُ 1997 حىان 06وفي - 1993

 en.wikipedia.org/wiki/Stuart_E._Eizenstat : للخكاؿُل ًىظس. والصزاغت

1. www. State. gov / www / about - state/biography/ eizenstat. Html  

2. Cameron R. (HUME), Mission to Algiers : diplomacy by engagement, lexington 

Books, U.S H, 2006, p. 64. 

3.United Nations conference on trade and development, Examen de la politique de 

l’investissement : Algerie, vol 14. Investment policy review seuies, 2003/9, 

United Nations Publication 2004, New yor, p. 83. 

 (*)  ُ ل 5ولد في : ًىلً لىزس باو ىزى مً غائلت مهاحسة مً حاماًٍا، في حي هازلم  في مدًىت  1937 أقٍس هٍُى

ٍي إلادة و  طىت وؿل قيها ئلى زجبت حجراُ بأزبػت هجىم، وػؿل مىـب زئِع هُئت 35زدم في الجِؽ ألامٍس

ًان اإلاؼتريت   أشمت، مً بُنها الخدزل في 28وند أػسف زالُ هره اإلادة غلى الخػامل مؼ . (1993-1989)ألاز

يما ػؿل مىاؿب طامُت . 1991 وغملُت غاؿكت الصحساء في خسب الخلُج الثاهُت غام 1989بىما غام 

مىـب مظاغد وشٍس الدقاع ومىـب مظدؼاز ألامً الهىمي في ئدازة السئِع ألاطبو زوهالد  : يثحرة منها

جان جلهى ًىلً  .2004 هىقمبر 15ندم اطخهالخه في  ختى 2001 ًىاًس 20لخازحُت في ا ُأؿبذ وشٍس ختى .  ٍز

ىزى  لُت مدًىت هٍُى ت ًو ىزى وجسسج في مدزطت مىزَع الثاهٍى باُو حػلُمه في اإلادازض الػامت في مدًىت هٍُى

ب كبان الاخخُان في ًلُت . خُث خـل غلى دزحت البٍالىزٍىض في الجُىلىحُا الخدو بػدها بكُلو جدٍز

ىزى لُخسسج بسجبت مالشم في ًىهُى  ًادًمُت ألازسي خـىله غلى . 1958مدًىت هٍُى وجخلمً ئهجاشاجه ألا

، مً بُنها وطام  جهلد الػدًد مً الاوطمت.ػهادة اإلااحظخحر في ئدازة ألاغماُ مً حامػت حىزج واػىوً

واهُا الػظمى  وهى .الؼسف الكسوسسي، ولهب قازض قسسي مىدخه ئًاه حاللت اإلالٌت ئلحزابِث الثاهُت ملٌت بٍس

ٌُت يخب باُو طحرجه . خالُا ٌؼازى في الاوؼوت التي لها غالنت في الهلاًا الدازلُت للىالًاث اإلاخددة الامٍس

ٌُت"الراجُت جدذ غىىان  مسيص الامازاث :   للخكاؿُل ًىظس.التي خههذ أقلل اإلابُػاث" زخلتي ألامٍس

: للدزاطاث والبدث الاطتراجُجي
www.ecssr.com/ECSSR/print/prf.jsp?lang=ar&prfId=/Profile/Profiles-2501.xml 

4. Yahia (H. zoubir), la politique étrangère ? au Maghreb : Constantes et Adaptation, 

MERIA, vol. 1, N
0
1, Article 8 – juillet 2006. A.E.A, l’initiative Eizenstat, Hebdo 

International, N
0
502, 15-21 mars 2002, Maroc, p. 16;Jean – Marie, (PAUGAM), 

Dorothée, (SCHMID), une nouvelle revalité transatlantique en Méditerranée ?, 

politique étrangère, vol 69, N
0
4, Année 2004, pp. 757;Sophia, (APPA), la 

coopération international face au libéralisme, Kart hala, Paris, 2003, p. 
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140;M.hammedi, (Bouzina), Algérie-Union Européenne, Repenséer le partenariat, 

Le soir d’Algérie, 11 Janvier 2001. 

5.
 
 Abdennour, (BENANTAR), les initiatives Americaines et le Maghreb, centre de 

Recherche en Economie Appliquée pout le developpment, Alger, 2007, p. 17. 

6. Abdennour, (BENANTAR), Etats-Unis et Tunisie Singularité Tunisienne, 

CREAD, Alger, 2007, p. 191.  

7.  Yahia H, (Zoubir), la politique étrangère Americaine au Maghreb : constantes et 

adaptations, Journal d’etude des relation Internationales au Moyen-Orient, vol. 1, 

N
0
8 Juillet 2006. meria. Idc. Ac. Il/ Journal- Fr/ 2006/ Jv1no 1a8. html.  

ٌُت (OPIC) مإطظت الاطدثماز الخاؾ في الخازج (*) ًالت خٍىمُت أمٍس  مهسها واػىوً وجاطظذ طىت هي و

ٌُت غلى الاطدثماز في ألاطىام الىاػئت.1971 ًاث ألامٍس جأطظذ ػسيت  . جدغم هكظها بىكظها وحظاغد الؼس

ًاث ألادواث الالشمت إلدازة اإلاساهس اإلاسجبوت باالطدثماز ألاحىبي اإلاباػس ، 1971أوبَُ في غام   ، وجىقس للؼس

اث الظُاطت الخازحُت وألامً الهىمي  ص أولٍى ص الخىمُت الانخـادًت في بلدان ألاطىام الىاػئت ، وحػٍص وحػٍص

ٌُت في الحـُى غلى مىهئ ندم في ألاطىام الجدًدة ،   OPIC حظاغد . للىالًاث اإلاخددة ًاث ألامٍس الؼس

 OPIC جكي .وجدكص ؤلاًساداث الجدًدة وحظهم في جىقحر قسؾ الػمل وقسؾ الىمى طىاء في الدازل أو الخازج

ل والخأمحن كد اإلاساهس الظُاطُت والدغىة وبالؼسايت مؼ مدًسي  ًاث بالخمٍى بمهمتها مً زالُ جصوٍد الؼس

:        ًىظس.ؿىادًو الاطدثماز في ألاطهم الخاؿت

https://www.opic.gov 

ٌُت(هاظم)الجظىز  .8 . ، ؾ 2006آقام الػالناث اإلاظخهبلُت، الجامػت ألازدهُت، : ، الؼسايت اإلاؿازبُت ألامٍس

 ؛458-459
Mohamden, (ould-Mey), U.S. Mauritania Relation and the coriolis Force of 

Normalisation with Israel CREA, Alger, 2007, pp. 227-229.  

هُا، مسحؼ طابو، ؾ ؾ، (غلُلي)مىوي، 9 . ٌُت في ػماُ أقٍس  .226-225، الظُاطت ألامٍس

ٌُت في اإلاىوهت، اإلاظاء، (بىة)مدمد .  10 زخماوي ؛ .3711، الػدد 2009-05-10، اإلاؿسب ًسعى اإلاـالح ألامٍس

ٌُت، الخبر، الػدد (أ) ، 3242، لهاء بحن الجصائس واإلاؿسب خُى الصحساء الؿسبُت بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس

13/08/2001. 

ل 28 ولد في : حُمع أدٌظىن بٌُس الثالث (*) هى دبلىمااسي في مدًىت هُىطتن في  والًت جٌظاض،  1930  أقٍس

ٍي غلى فيةوزحل طُاض ظخىن في .الحصب الجمهىزي  أمٍس  جدـل غلى ػهادة اإلاداماة مً حامػت بَس

ٌُت زالُ الكترة مابحن  ت الامٍس ، بػدها اػخؿل في 1954-1952مدًىت اوطتن والًت جٌظاض، زدم في البدٍس

ػؿل وظُكت  ػؿل الػدًد مً اإلاىاؿب الظامُت، خُث  .اإلاداماة واهدمج في الػمل الظُااسي والحصبي

ٍي في دوزجه ألاولى زم غمل انؽزوهالد زي  زئِع هانم البِذ ألابُم في غهد السئِع في  وشٍس الخصاهت ألامٍس

س الخازحُت في غهدة السئِع 1988و1985 بحن انؽزوهالد زي  غهد السئِع   مً  حىزج بىغ ألاب ووٍش

اإلاخىاشع  الصحساء الؿسبُت  غُىه السئع حىزج بىغ مبػىزا زاؿا له ئلى1997مازض  وفي1993.   ئلى 1989 

ى اإلاملٌت اإلاؿسبُت غليها بحن واطخهاُ مً مهمخه بػد مػازكت اإلاؿسب جىكُر مسوى الحٌم . والبىلِظاٍز

. غازق قٌسة ؾصو الػسام إلاا في ذلَ مً جازحر زوحر غلى طمػت الىالًاث اإلاخددة. الراحي إلادة زمع طىىاث

. اوؼؿل في الهلاًا الدازلُت في الىالًاث اإلاخددة وأطع مػهد حُمع بٌُس للدزاطاث الظُاطُت

:  للخكاؿُل ًىظس

https://www.marefa.org/28_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/28_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/1930
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 690بمىحب نساز مجلع ألامً  (مُىىزطى)وؼئذ بػثت ألامم اإلاخددة لالطخكخاء في الصحساء الؿسبُت  ا(*)

ل 29اإلاإزر  ت التي نبلها اإلاؿسب وألامم اإلاخددة1991 اقٍس حبهت .  ، وقها للمهترخاث اإلاخػلهت بالدظٍى

ى في  ت هره غلى قترة اهخهالُت إلغداد اطخكخاء لالزخُاز  والتي .1988 اوث 30البىلِظاٍز جىف زوت الدظٍى

م اإلاُىىزطى في البداًت إلاسانبت ونل ئهالم الىاز والخدهو مً  .بحن الاطخهالُ والخٍامل في اإلاؿسب جم جكٍى

ى في مىانؼ مدددة  جسكُم الهىاث اإلاؿسبُت في ؤلانلُم ومسانبت اخخىاء الهىاث اإلاؿسبُت وحبهت البىلِظاٍز

واجساذ جدابحر للمان ؤلاقساج غً حمُؼ السجىاء الظُاطُحن في الصحساء الؿسبُت ، وؤلاػساف غلى جبادُ 

أطسي الحسب بدغم مً اللجىت الدولُت للـلُب ألاخمس ، وئغادة حمُؼ الالحئحن مً الصحساء الؿسبُت ، 

وجددًد وحسجُل حمُؼ الىازبحن اإلاإهلحن ، وجىظُم وكمان الاطخكخاء غادلت وئغالن الىخائج ويرلَ الحد 

ختى آلان ، لم ًًٌ جىظُم الاطخكخاء ممًٌىا ألهه ال ًصاُ هىاى هصاع  .مً زوس الرزحرة وألالؿام ؾحر اإلاىكجسة

ذ في هرا الاطخكخاء ً في اإلاؿسب في حظد . خُى الخـٍى حن اإلاظخهٍس الجزاع ًخػلو بدمج الصحساٍو

ومؼ ذلَ ، جىاؿل بػثت ألامم اإلاخددة لالطخكخاء في الصحساء الؿسبُت زؿد ونل ئهالم الىاز ، . الىازبحن

والحد مً اإلاساهس اإلاسجبوت باأللؿام والرزائس ؾحر اإلاىكجسة ، ودغم جدابحر بىاء الثهت التي وكػذ بحن 

ت ى والظماح بالخبادُ بحن قـل ألاطس الصحساٍو في ظسوف اطخثىائُت ، جم جهدًم .اإلاؿسب وحبهت البىلِظاٍز

ًاززت هبُػُت ال جصاُ ئخدي  .بػثت ألامم اإلاخددة هره ئلى اإلاظاغداث ؤلاوظاهُت الوازئت في خالت ونىع 

الهلاًا ألايثر ئزازة للجدُ اإلاخػلهت بالبػثت هي جىطُؼ هوام هره البػثت لدؼمل زؿد خهىم ؤلاوظان في 

 .هرا الخىطُؼ زقله دائما اإلاؿسب وخلكاؤه ألهه طُػازق الظُادة اإلاؿسبُت في هره اإلاىوهت.ئنلُم الصحساء

:  للخكاؿُل ًىظس
www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-769_es.html 

، مؼٍل الصحساء الؿسبُت ألابػاد واإلاظخهبل،  (طدهُا)طلُمان ولد مدمد، . 11

www. rayah. Info / browse. Php ? comp = view Articles file = article ? sid = 1881.  

دة الىـس .12 ٍي اإلاؿازبي  " 23/11/2010 : فيحٍس ٌُت حػلً دغمها للمإجمس ألامٍس يخابت الدولت ألامٍس

/www.annasronline.com/index.php?option=co 

 : اهظس اإلاىنؼ" واػىوً جدظس إلغالن مبادزة حدًدة مً الجصائس "خكُظ ؿىاًلي مسيص ألاؿالت للدزاطاث  .13
2010/11/23 http://www.assala-dz.net/ar/index.php?option=com 

. 14 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180306/135633.html 
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